
 

Till Umeå kommunfullmäktige, 2019-11-19 

 

Vita jobb-modellen är en modell för upphandling som bland annat inbegriper ett 

eftersträvande av kollektivavtalsliknande villkor samt ett utökat samarbete med 

fackliga organisationer vid uppföljning av avtalens efterlevnad. Malmö stad har 

infört denna modell och har i detta granskats och godkänts av konkurrensverket. 

Vänsterpartiet lämnade 2015 in en motion om att anta vita jobb-modellen till 

Umeå kommunfullmäktige. Efter ett års behandling ansågs den besvarad på ett 

fullmäktigesammanträde våren 2016. Anledningen till att inte bifalla motionen 

var att den nya, reviderade inköps- och upphandlingspolicyn skulle innefatta en 

ny uppföljningsmodell som skulle vara i enlighet med vita jobb-modellen. Hans 

Lindberg (S) resonerade som följande: 

  

”Vi i Socialdemokraterna har länge jobbat tillsammans med 

fackföreningarna för att få till den här vita jobb-modellen. Det är också 

därför vi anser att den här motionen ska besvaras, för att vi då ska 

jobba in just den här delen i den nya inköps- och upphandlingspolicyn, 

och det här jobbet har ju pågått under längre tid och jag tycker att det 

är klokt att vi också besvarar den i och med att vi är på gång och ska 

införa den.” 

 

Vi kan konstatera att detta inte blev fallet. I kommunfullmäktige i december 

2016 beslutades om en ny policy, och den enda formuleringen som specifikt 

berör anställningsvillkor och lön hittar vi på sida 5: 

 

”Vid upphandling av tjänster och entreprenader ska krav ställas på löner 

och arbetsvillkor i nivå med för branschen allmänt förekommande 

kollektivavtal i den utsträckning som lagstiftningen medger.” 

 

Detta kan snarare ses som en försvagning på området jämfört med 2011 års 

policy, där man också nämner hänsyn till branschförhållanden och en 

heltidsnorm vid upphandlandet av driftentreprenad i äldreomsorgen. 

Vänsterpartiet yrkade igen på att en formulering om att inkludera och utveckla 

vita jobb skulle ingå i policyn, men fick då avslag på detta från bland annat 

Socialdemokraterna. 

  

- Vad var det som skedde mellan mars och december 2016 som fick 

Socialdemokraterna att helt ändra uppfattning om vita jobb-

modellen? 

- Är Socialdemokraterna beredda att ta ett omtag för att inkludera 

och utveckla vita jobb-modellen i Umeå kommun? 


